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     /.....18          (:ة) للطالب الترتيبي قمالر

              

برسم طلب التسجيل بالحي الجامعي         

1028/1029الجامعية السنة       .            

      

 

  التعريف بالطالب :                                                                       

 

                     

  CNE :                    /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /__ /     :  (أرقام  11)( ة)للطالب   الوطني الرقم
   

  Nom :..................... ......................................................................................................     :   االسم العائلي

  Prénom : ................   االسم الشخصي  :    ................................................................................................

 ذكر                       أنثى :                              الجنس

                                                              /_ _ /_ _ /_ _ _ _ / :تاريخ االزدياد  

       /__ /________ / :  رقم البطاقة الوطنية  

 ................................................................................................................:الشخصيالعنوان        

  .................................................................................................................:العمالة أو اإلقليم     

  ....................................................................................: الهاتف

   .……….…………@………………………. :اإللكترونيالبريد 

  

 

 

 

 الصورة
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                                                                           :أكاديمية معلومات 

  ..          ........................................................................................  :الجامعة

........          ..........................................  :المؤسسة الجامعية المسجل بها     

..................................................................................:يسلك الدراسال   

 ................................................ .....................المستوى الدراسي 

 

                                              :حادثأي  اسم وهاتف الشخص األول الذي يجب االتصال به في حالة حصول 

.......................................................................................................................................…….……………     

   :حادثأي  الذي يجب االتصال به في حالة حصول الثاني اسم وهاتف الشخص

  ....................................................................................................................................….……..…….            

 ………… .………….….…………………….…….…………………….: أطلب االستفادة من السكن بالحي الجامعي 

 عند أي جميع العواقب التي سأتعرض لها تحملي مع  وأؤكد صحة المعلومات الواردة أعاله ،

. أدناها الحرمان من حق السكن تصريح خاطئ أو غير صحيح  

 

........................................... : بتاريخ..... .................................................. :حرر في       

 

توقيع الطالب                                                                
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 تصريح بالشرف

 

                    :نحن الموقعين أسفله  

 (ها)أو الوصي عليه (ة) والد الطالب........... ......................................................................................:السيد 

 (ها)أو الوصية عليه( ة) والدة الطالب  ............................................................................................:السيدة 

:نشهد بشرفنا على     

:  والتي تقدر ب 1028صحة المعلومات الواردة في التصريح السنوي لمجموع  مداخيلنا برسم سنة   *  

 .. درهم سنويا.................................................................. 

    د أخرى غير خاضعة للضريبة غير تلك  المصرح بها في شهادة الدخل أننا ال نستفيد من أية موار*  

 .السنوي

في أية متابعة قضائية، وكل تصريح من جهتنا غير  أننا على علم بأن هذه الشهادة يمكن اإلدالء بها * 

 .صحيح أو خاطئ  سيعرضنا للعقوبات الجنائية

                                                                          

       ..................................................:بتاريخ                   ......................................: حرر في         

     

                                  

            توقيع األم مصادق عليه                                      توقيع األب مصادق عليه         
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 :الئحة الوثائق الواجب اإلدالء بها ضمن هذا الملف    

 ملف كل ،داخل اآلجال المحددة لدى الحي الجامعي المراد السكن فيه التسجيل طلب ملفات تودع  

 . الغيا يعتبر ناقص

 

  ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .2

  ،في البكالوريا  بيان النقط المحصل عليها .1

 وسلك مستوى تحديد مع العامة العالي التعليم مؤسسات إحدى في التسجيل شهادة من نسخة  .3

  ،الدراسة

 ،الطالب سكن شهادة  .4

تسلم من طرف  ،مع ولي األمر واحد الذين يعيشون تحت سقفبناء لأل عائليتحمل الالشهادة  .5

 ،المقاطعة الحضرية

نموذج  الضرائب من إدارةمسلمة  لألبوين السنوي اإلجمالي الدخل شهادة .6

(AAP050F/07E)، 

 .مسجلين بسلك الماستر و الدكتوراهشهادة عدم العمل بالنسبة للطلبة ال .7

ال "تحمل في حالة تقدم الطالب بشهادة الدخل اإلجمالي السنوي لألبوين المسلمة من إدارة الضرائب 

 .مسلمة من السلطات المحلية لألبوين السنوي للدخل تقديم شهادة إدارية )ها(عليه وجب " شيء

 

 :للطلبة ذوي االحتياجات الخاصةبالنسبة الئحة الوثائق الواجب اإلدالء بها    

 ،عاقةاإلنسخة من شهادة  .1

 ،طلب السكن إحداهما تلصق في مطبوع صور للتعريف 4 .2

 ،ف الوطنيةبطاقة التعرينسخة  .3

 وسلك مستوى تحديد مع العامة العالي التعليم مؤسسات إحدى في التسجيل شهادة من سخةن .4

 ،الدراسة
 .الطالب سكن شهادة  .5


